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Samtycke för behandling av personuppgifter. 
 
Nya regler för behandling av personuppgifter 
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i 
hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen. Mycket är sig 
likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. 
 
Information om behandling av personuppgifter 
Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar 
med personuppgifterna, ex. insamling, registrering och lagring. 
Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får 
därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål. 
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med 
dig, exempelvis en ROT-begäran eller för utställande av Tätskiktsgarantier. Om vi skulle 
behandla dina personuppgifter för något som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke, 
så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling. Vi 
raderar uppgifterna när ändamålen för behandlingen fullgjorts. 
 
Registerutdrag 
Du har rätt att få tillgång till de uppgifter som behandlas om dig. 
 
Dataportabilitet 
Du kan begära att få ut en elektronisk kopia av information som finns om dig. 
 
Rätt till rättelse 
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och även komplettera om 
personuppgifterna är ofullständiga. 
 
Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd") 
Under vissa förutsättningar har du som kund rätt att få dina personuppgifter raderade 
när de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in för. Det är när våra 
skyldigheter gentemot bokförings- och skattelagstiftningen, bank- och 
penningtvättlagstiftningen är uppfyllda. 
 
Kontaktinformation vid frågor 
Personuppgiftsansvarig är Hagmans Tak Stockholm AB, org.nr 556540-9876 
Ekholmsvägen 25-31, 127 48 Skärholmen  
Info@hagmanstak.se 
Telefon 08-710 96 00 
Fax 08-710 96 96 
 


